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Zarządzenie Nr 58/2018 
Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 10 wrzesień 2018 roku 
w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji  

roku akademickiego 2018/2019  
na studiach stacjonarnych 

 
 
 

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt 11 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz § 22 ust. 1 Regulaminu studiów obowiązującego 
w Uczelni, zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Ustalam następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 na studiach 
stacjonarnych: 
 

SEMESTR ZIMOWY  
 

1) okres zajęć dydaktycznych                         – od 1 października do 19 grudnia 2018 r. 
2) wakacje zimowe                                        – od 21 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.  
3) okres zajęć dydaktycznych                                 – od 3 stycznia do 25 stycznia 2019 r.   
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna      – od 26 stycznia do 10 lutego 2019 r. 
5) przerwa międzysemestralna                                    – od 11 lutego do 17 lutego 2019 r. 
6)   sesja poprawkowa                                                     – od 18 lutego do 31 marca 2019 r.       

          
SEMESTR LETNI  

 

1) okres zajęć dydaktycznych                                  – od 18 lutego do 18 kwietnia 2019 r.  
2) wakacje wiosenne                                             – od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r. 
3) okres zajęć dydaktycznych                               – od 24 kwietnia do 14 czerwca 2019 r.  
4) letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna      – od 15 czerwca do 30 czerwca 2019 r.  
5) wakacje letnie                             – od 1 lipca do 1 września 2019 r.  
6) sesja poprawkowa                                             – od 2 września do 30 września 2019 r.  

    
§ 2 

 

1. W odniesieniu do poszczególnych lat i grup wykładowych, okres zajęć 
dydaktycznych bezpośrednio poprzedzających sesje egzaminacyjne może 
zakończyć się wcześniej, niż przewiduje ustalony harmonogram.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, dopuszczalne jest rozpoczęcie zimowej sesji 
egzaminacyjnej przed dniem 26 stycznia 2019 r., a letniej sesji egzaminacyjnej 
przed dniem 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem zrealizowania ustalonego 
programu kształcenia. 

 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
           

REKTOR 

 
      prof. Jerzy Posłuszny 

 


